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TIEDONANTO KOMISSIOLLE 

Euroopan globalisaatiorahastosta anottavaa rahoitustukea koskevasta Liettualta 
saadusta hakemuksesta EGF/2009/018 LT/Vaatteiden valmistus  

Liettua toimitti Euroopan globalisaatiorahastosta, jäljempänä ’EGR’, anottavaa rahoitustukea 
koskevan hakemuksen EGF/2009/018 LT/Vaatteiden valmistus Liettuan NUTS II -alueella 
(LT00) NACE Rev. 21 kaksinumerotason nimikkeen 14 (vaatteiden valmistus) piirissä 
toimivien useiden yritysten toteuttamien työpaikkojen vähennysten johdosta. 

1. Komissio vastaanotti Liettuan viranomaisten hakemuksen 23. syyskuuta 2009. 

2. Hakemus täyttää EGR:n rahoitustuen myöntämisen edellytykset, jotka esitetään 
Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/20062 2 artiklan b 
alakohdassa, ja se toimitettiin kyseisen asetuksen 5 artiklassa tarkoitetussa 
kymmenen viikon määräajassa. 

HAKEMUKSEN TIIVISTELMÄ JA ANALYYSI 

(a) Analyysi yhteydestä työntekijöiden vähentämisten ja rahoitus- ja talouskriisin 
välillä 

3. Hakemus liittyy 1 154 työpaikan vähentämiseen vaatteiden valmistuksen alalla 
yhdeksän kuukauden viitekaudella 16. lokakuuta 2008–15. heinäkuuta 2009.  

4. Osoittaakseen yhteyden työntekijöiden vähentämisten ja rahoitus- ja talouskriisin 
välillä Liettua väittää, että maailmanlaajuisella rahoitus- ja talouskriisillä on ollut 
vakava vaikutus tekstiili- ja vaatetusalan kysyntään Liettuassa sekä sen 
vientimarkkinoilla. Koko EU:n osalta vuoden 2008 jälkipuoliskolla jo havaittu 
tekstiilituotannon lasku kiihtyi vuonna 2009. Vuonna 2008 paremmin selvinneen 
vaatetussektorin tuotanto alkoi laskea. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 
tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotanto laski yli 20 prosenttia verrattuna edellisen 
vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Huhtikuussa 2009 tuotannon lasku ylitti 
edelleen 20 prosenttia. Kauppavaje kasvoi vuoden 2009 ensimmäisellä 
neljänneksellä voimakkaasti 19 prosenttia, mikä johtui pääasiassa viennin 
voimakkaasta vähenemisestä kaikkien ja erityisesti tärkeimpien kauppakumppanien 
suuntaan, kuten Yhdysvaltoihin, Japaniin, Venäjälle ja Turkkiin (keskimäärin 20 
prosenttia). Kyseisten maiden osuus EU:n tekstiili- ja vaatetustuotteiden 
kokonaisviennistä on 45 prosenttia3.  
 
Tämä vaikutus näkyi voimakkaana Liettuassa, missä lisäarvon muutos NACE 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, 

tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta. 

2 EUVL L 48, 22.2.2008, s. 82. 
3 Impact of the economic crisis on key sectors of the EU – the case of the manufacturing and construction 

industries, June 2009 Update. Julkaissut yritystoiminnan ja teollisuuden pääosasto, 29. kesäkuuta 2009. 
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kaksinumerotason nimikkeessä 14 oli –5,5 prosenttia vuonna 2007 ja heikkeni 
edelleen 8,2 prosenttia vuonna 2008 ja kiihtyi vuoden 2009 ensimmäisellä 
neljänneksellä 16,7 prosenttiin.  
 
Liettuan toimittamien tietojen mukaan vaatteiden tuotantomäärät vuoden 2008 
neljännesvuosina ja vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna vastaavaan 
edellisen vuoden vuosineljännekseen olivat seuraavat: 

2008 2009 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

89,40 % 87,90 % 84,70 % 79,30 % 68,40 % 70,90 % 

5. Päätelmänä voidaan todeta, että komission yksiköiden näkemyksen mukaan kyseiset 
1 154 työpaikkojen vähennystä vaatteiden valmistuksen alalla voidaan yhdistää 
asetuksen (EY) N:o 1927/2006 1 ja 2 artiklassa edellytetyllä tavalla rahoitus- ja 
talouskriisiin, joka on johtanut vaatteiden kysynnän rajuun vähenemiseen Liettuassa 
ja vientimarkkinoilla. 
 

(b) Osoitus vähennettyjen työpaikkojen määrästä ja 2 artiklan b alakohdan mukaisten 
edellytysten täyttymisestä 

6. Liettua jätti hakemuksen asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan b alakohdassa 
olevan toimintakriteerin nojalla, jonka mukaan edellytyksenä on, että vähintään 500 
työntekijää vähennetään NACE 2 -alan yrityksissä yhdeksän kuukauden aikana 
jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella.  

7. Hakemuksessa osoitetaan 1 154 työpaikan vähennystä 45 yrityksessä, jotka kaikki 
toimivat NACE Rev. 2 kaksinumerotason nimikkeen 14 (vaatteiden valmistus) 
piirissä 16. lokakuuta 2008–15. heinäkuuta 2009 välisenä kautena. Kaikki nämä 
työpaikkojen vähennykset laskettiin asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan toisen 
kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti, eli päivästä, jona työsopimus päättyi 
tosiasiallisesti ennen sen voimassaolon päättymistä.  

8. Liettuan koko alue muodostaa yhden alueen NUTS II -tasolla (LT00). 

9. Komission yksiköiden näkemyksen mukaan vähennettyjen työpaikkojen 
kokonaismäärä 1 154 NACE Rev. 2 kaksinumerotason nimikkeen 14 (vaatteiden 
valmistus) piirissä Liettuassa viitekauden aikana täyttää asetuksen (EY) N:o 
1927/2006 2 artiklan b alakohdan edellytykset.  

(c) Selvitys näiden työpaikkojen vähentämisten ennakoimattomasta luonteesta 

10. Niin yritykset kuin hallituksetkaan eivät nähneet ennalta maailmanlaajuisen 
talouskriisin nopeutta ja syvyyttä. Vaikka vaatteiden valmistuksen alalla olikin 
koettu vaikeuksia jo ennen kriisiä, taantuman nopeus ja syvyys pahensi tilannetta, 
eivätkä toimialan pyrkimykset rakenneuudistuksiin enää riittäneetkään. 
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(d) Irtisanovien yritysten, tavarantoimittajien ja jatkojalostajien ja toimialojen 
yksilöinti sekä kohteena olevien työntekijöiden ryhmät 

11. Hakemus EGF/2009/018 LT/Vaatteiden valmistus koskee yhteensä 1 154 työpaikan 
vähennystä seuraavissa 45 yrityksessä:  
 

Baltijos importo gama 4 UAB Velana 25 
Lietuvos ir Italijos UAB Centeksas 58 UAB Viglita 131 
Lietuvos ir Vokietijos UAB Valdita 13 UAB Vygmantana 32 
UAB Dobilas 176 UAB ERC 66 
UAB Aidesa 1 UAB Siuvimo paslaugos  1 
UAB Almedija 24 UAB Ausigma 1 
UAB Disoksa 8 UAB Nevežio siuvykla 37 
UAB Elva 4 UAB Elkada 4 
UAB Fuerteventura baltic 1 UAB La-Nika Baltic LTd. 3 
UAB Irvė 16 UAB Nevėžis 4 
UAB Kailių mitas 1 UAB Audenta 14 
UAB Kamelė 20 UAB Skininja 2 
UAB LCG 1 UAB Vilaugė 1 
UAB Lelija 4 UAB Angliški mados namai 1 
UAB Prekybos namai Eksa 1 UAB Telšių Šatrija 156 
UAB Romansas  1 UAB Jonatex 173 
UAB Siulveta 10 V. Gembutienės siuvimo salonas Vinega 3 
UAB Siuvita 62 UAB Ausvija 12 
UAB Textilite 1 UAB Fashion production Kaunas  1 
UAB Textrix 2 UAB SNT-Group 12 
UAB Trikolit  11 UAB Silveda 12 
UAB Tūta 3 UAB Kerpienės firma 14 
UAB Vainora 27  

 

12. Näistä 1 154 vähennetystä työntekijästä 491 on avun kohteena. Näistä 7,1 % on 
miehiä ja 92,9 % naisia. 70 % kuuluu ikäryhmään 25–54-vuotiaat, 29 % ryhmään 
55–64-vuotiaat ja >1 % ryhmään alle 25-vuotiaat. Kukaan ei ole yli 65-vuotias. 
Ammattiluokkien4 osalta 7 (1,4 % avun kohteena olevista) työntekijää kuuluu 
luokkaan ”johtajat”; 21 (4,3 %) luokkaan ”erityisasiantuntijat”; 18 (3,7 %) luokkaan 
”asiantuntijat”; 16 (3,3 %) luokkaan ”toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät”; 17 
(3,5 %) luokkaan ”palvelu- ja myyntityöntekijät”; 20 (4,1 %) luokkaan 
”maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.”; 313 (63,7 %) luokkaan ”rakennus-, korjaus- 
ja valmistustyöntekijät”; 13 (2,6 %) luokkaan ”prosessi- ja kuljetustyöntekijät”; ja 66 
(13,4 %) luokkaan ”muut työntekijät”. Avun kohteena olevista työntekijöistä 24 
kärsii pitkäaikaisesta terveysongelmasta tai toimintarajoitteesta. Kaikki vähennetyt 
työntekijät ja kaikki avun kohteena olevat työntekijät ovat EU-kansalaisia. 
 

(e) Asianomaisten alueiden ja niiden viranomaisten ja sidosryhmien kuvaus 

                                                 
4 Joulukuussa 2007 hyväksytyn ILO:n ammattiluokituksen (International Standard Classification of 

Occupations ISCO-08) mukaisesti.  
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13. Vaatetusalan työpaikkojen vähennykset koskettavat Liettuan koko aluetta. 

Tärkeimpiin sidosryhmiin kuuluvat Liettuan työvoimatoimisto, läänien ja kuntien 
työvoimatoimistot, kunnat, työnantajien ja työntekijöiden järjestöt, 
koulutuskeskukset, kauppakamari sekä Liettuan valtion sosiaalivakuutuslaitos ja 
työsuojeluhallinto.  
 

(f) Työntekijöiden vähentämisten odotettu vaikutus paikallisen, alueellisen tai 
kansallisen työllisyyden suhteen 

14. Liettuan työttömyys on korkeimpia EU:ssa. Se on noussut jyrkästi rahoitus- ja 
talouskriisin alusta lähtien ja kohosi 10,9 prosenttia 12 kuukauden jaksolla nousten 
16,7 prosenttiin heinäkuussa 2009.  
 
Vaatetusteollisuus on kärsinyt pahasti, ja alan työpaikoista on Liettuassa menetetty 
21,1 prosenttia pelkästään vuoden 2007 jälkipuoliskon ja vuoden 2008 jälkipuoliskon 
välillä. Talouskriisi on pahentanut tilannetta, ja koska naisten osuus tällä alalla on 
suuri, se on osaltaan aiheuttanut naisten työttömyysasteen kaksinkertaistumisen 
Liettuassa vuoden 2009 heinäkuuhun päättyneen vuoden aikana. 

15. Yhteenvetona voidaan todeta, että näissä olosuhteissa kyseisillä irtisanomisilla 
voidaan katsoa olevan kielteinen vaikutus kansalliseen ja paikalliseen talouteen.
  
 

(g) Rahoitettavaksi tuleva koordinoitu yksilöllisten palvelujen paketti ja sen 
arvioitujen kustannusten erittely, mukaan luettuna toimien täydentävyys 
rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa  

16. Ehdotettu yksilöllisten toimenpiteiden paketti, joka esitellään hakemuksessa, koostuu 
kymmenestä erillisestä toimesta paketin täytäntöönpanoon tarvittavan teknisen avun 
lisäksi. Kyseiset kymmenen toimea, jotka muodostavat kaikki yhdessä koordinoidun 
yksilöllisten palvelujen paketin, jonka tavoitteena on työntekijöiden integroituminen 
uudelleen työmarkkinoille, ovat seuraavat: 

– Koulutusta ja uudelleenkoulutusta tarjotaan työntekijöille, joiden taidoille ei ole 
kysyntää paikallisilla työmarkkinoilla. Tässä koulutuksessa keskitytään 
tarjoamaan näille työntekijöille taitoja, joille on kysyntää. Toimet kestävät 
keskimäärin viisi kuukautta, ja arvion mukaan tämä toimenpide koskee 130:tä 
työntekijää. 

– Avustaminen työhön sijoittumisessa on muodoltaan tuettua työllistymistä 
työllisyyden tukemista koskevan kansallisen lain mukaisesti, ja sitä tarjotaan 
kolmella eri tavalla:  
(a) Niille työntekijöille, jotka ovat erityisen heikossa asemassa, joilla on alle 8-
vuotiaita huollettavia lapsia tai jotka ovat yli 50-vuotiaita, tarjotaan 
työllistämistukia, joilla heitä kannustetaan jäämään tai palaamaan 
työmarkkinoille. Arvion mukaan tämä toimi koskee 110:tä työntekijää ja kestää 
6–12 kuukautta.  
(b) Tukea ammattitaidon hankkimiseen tarjotaan 30 työntekijälle. Näin he voivat 
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hankkia uusia taitoja suoraan työpaikalla. 
(c) Niille, joilla ei ole taitoja mutta joita uhkaa syrjäytyminen työmarkkinoilta, 
tarjotaan erityistä ajallisesti rajattua julkisen alan työtä enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. Arvion mukaan tämä toimi koskee 100:aa työntekijää. 

– Koulutusavustusta maksetaan irtisanotuille työntekijöille, jotka osallistuvat 
koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen (kuten edellä kuvataan). Lisäavustuksen 
ansiosta työntekijät kykenevät matkustamaan asuin- ja koulutuspaikan välillä. 
Tämä tuki koskee 130:tä työntekijää, ja sen arvioidaan kestävän keskimäärin viisi 
kuukautta.  

– Yrittäjyyden edistäminen – kaksi samanlaista toimenpidettä, jotka eroavat lähinnä 
intensiivisyydeltään, kohdennetaan irtisanotuille työntekijöille, jotka perustavat 
oman yrityksen.  
Kummassakin toimenpiteessä työntekijät ovat kelpoisia saamaan korvausta 
yrityksen perustamiseen tai yrityksen organisaatioon liittyvästä koulutuksesta tai 
neuvonnasta, itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi rekisteröitymiseen liittyvistä 
kustannuksista, sairaus- ja sosiaalivakuutuskustannuksista sekä työpaikalla 
tarvittavia koneita, laitteita ja välineitä koskevista kustannuksista.  
Ensimmäisessä toimenpiteessä kokonaistuki yrittäjyydelle ei kansallisten 
sääntöjen mukaan voi olla yli 15-kertainen vähimmäiskuukausipalkkaan nähden. 
Arvion mukaan tämä toimi koskee 35:tä työntekijää.  
On arvioitu, että lisäksi 5:tä työntekijää koskee intensiivisempi yrittäjyyden 
edistämiseen tähtäävä toimenpide, joka perustuu työllisyyden tukemista 
koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Avun katto on korkeampi. 

– Liikkuvuusavustukset – tällä toimenpiteellä tuetaan arviolta 15 työntekijän 
matkakuluja enintään kolmen kuukauden ajan, jotta helpotettaisiin 
maantieteellistä liikkuvuutta ja annettaisiin irtisanotuille työntekijöille 
mahdollisuus etsiä uusia työpaikkoja niiden alueiden ulkopuolelta, joilla he 
parhaillaan asuvat. 

– Työllistymiskannustimet – irtisanottujen työntekijöiden kannustamiseksi ottamaan 
uusi työpaikka vastaan mahdollisimman nopeasti voidaan maksaa kolme kertaa 
minimipalkan suuruinen bonus työntekijöille, jotka hyväksyvät pysyvän tai 
vähintään kuuden kuukauden tilapäisen sopimuksen kahden kuukauden kuluessa 
paikalliseen työvoimatoimistoon rekisteröitymisestä. Arvion mukaan tämä 
toimenpide koskee 25:tä työntekijää. 

– Tilapäinen rahallinen tuki, jolla pyritään motivoimaan irtisanottuja työntekijöitä 
ottamaan vastaan uusi työpaikka pienemmällä palkalla kuin aiempi työpaikka, 
maksetaan työntekijöille, jotka ottavat vastaan uuden työpaikan vähintään kuuden 
kuukauden sopimuksella (sopimus voi olla tilapäinen tai pysyvä). Arvion mukaan 
tämä toimi koskee 25:tä työntekijää. 

– Työnhakuavustukset – irtisanotut työntekijät, jotka hakevat aktiivisesti työtä, ovat 
kelpoisia saamaan ajallisesti rajattua tukea, joka on 15 prosenttia Liettuan 
minimipalkasta enintään kolmen kuukauden ajan. Arvion mukaan tämä toimi 
koskee 400:aa työntekijää. 
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– Tuki lastenhoitoon ja toimintarajoitteisten perheenjäsenten hoitoon – jotta 
helpotettaisiin niiden irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista, joilla 
on (enintään 8-vuotiaita) huollettavia lapsia tai toimintarajoitteisia perheenjäseniä, 
joilla on erityistarpeita, maksetaan lisäavustusta enintään kolmen kuukauden ajalta 
kattamaan ne lisäkustannukset, joita työntekijät joutuvat maksamaan voidakseen 
kouluttautua ja hyödyntää muita toimia. Arvion mukaan tämä toimi koskee 55:tä 
työntekijää.  
Lisäksi 15 työntekijää saa enintään kuuden kuukauden ajan uuden työpaikan 
vastaanottamisesta avustusta kattamaan kustannukset, joita aiheutuu (enintään 8-
vuotiaista) huollettavista lapsista tai toimintarajoitteisista perheenjäsenistä, joilla 
on erityistarpeita. 

– Tuki pätevyyden parantamiseen – toimenpide on tarkoitettu 10:lle korkeasti 
koulutetulle irtisanotulle työntekijälle uusien pätevyyksien hankkimiseen, jotta 
nämä voisivat helpommin integroitua uudelleen työmarkkinoille. 

17. Hallinnolliset menot, jotka on kuvattu hakemuksessa, kattavat asetuksen (EY) N:o 
1927/2006 3 artiklan mukaisesti valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja mainonta- 
sekä valvontatoimia.  

18. Yksilölliset palvelut, jotka ovat osa Liettuan viranomaisten hakemuksessaan 
esittämää koordinoitua pakettia, ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka 
kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artiklassa määriteltyihin tukikelpoisiin 
toimiin. 

Liettuan viranomaiset arvioivat näiden palvelujen kokonaiskustannuksiksi 748 980 
euroa ja hallinnollisiksi menoiksi 56 375 euroa (= 7 % kokonaismäärästä). EGR:ltä 
haettu rahoitusosuus on yhteensä 523 481 euroa (65 % kokonaiskustannuksista).  
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Toimet Kohteena 
olevien 

työntekijöiden 
arvioitu 

lukumäärä 

Arvioidut 
kustannukset 
yhtä kohteena 

olevaa 
työntekijää 

kohti (euroina) 

Kustannukset 
yhteensä 
(EGR ja 

kansallinen 
yhteisrahoitus) 

(euroina) 

Yksilölliset palvelut (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artiklan ensimmäinen kohta) 

Koulutus ja uudelleenkoulutus 130 870 113 100

Avustaminen työhön sijoittumisessa 240 974 233 760

Koulutusavustukset 130 900 117 000

Yrittäjyyden edistäminen 
(perusvaihtoehto) 

35 3 475 121 625

Yrittäjyyden edistäminen 
(intensiivivaihtoehto) 

5 8 690 43 450

Liikkuvuusavustukset 15 210 3 150

Työllistymiskannustimet 25 690 17 250

Tilapäinen rahallinen tuki 25 690 17 250

Työnhakuavustukset 400 100 40 000

Tuki lastenhoitoon ja toimintarajoitteisten 
perheenjäsenten hoitoon (koulutuksen 
aikana) 

55 139 7 645

Tuki lastenhoitoon ja toimintarajoitteisten 
perheenjäsenten hoitoon 
(työssäoloaikana) 

15 1 390 20 850

Tuki pätevyyden parantamiseen 10 1 390 13 900

Yksilölliset palvelut yhteensä   748 980

EGR:n täytäntöönpanoa koskeva tekninen apu (asetuksen (EY) N:o 1927/2006 3 artiklan 
kolmas kohta) 

Valmistelu   0

Hallinnointi   50 475

Tiedotus ja mainonta   2 500

Valvontatoimet   3 400
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Hallinnolliset menot yhteensä   56 375

ARVIOIDUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ   805 355

EGR:n rahoitusosuus (65 % 
kokonaiskustannuksista) 

  523 481

19. Mitä tulee toimien täydentävyyteen rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, 
Liettua vahvistaa, että edellä kuvatut toimenpiteet ovat täydentäviä. EGR:n tuki 
kohdennetaan suoraan globalisaation vaikutuksiin liittyvien joukkoirtisanomisten 
seurausten hillitsemiseen, kun taas Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuki on 
ohjelmoitu ja käytetään rahoittamaan aktiivisia työvoimapolitiikan toimenpiteitä, 
jotka on suunniteltu ohjelmakaudeksi 2007–2013. ESR:n tuki on monivuotista eikä 
sovellu vastaamaan nopeasti odottamattomiin työmarkkinoiden sokkeihin, toisin kuin 
EGR:n tuki.  
 

(h) Päivämäärät, jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille työntekijöille 
aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa 

20. Liettua aloitti EGR:n osarahoitusta varten ehdotettuun koordinoituun pakettiin 
sisältyvien yksilöllisten palvelujen tarjoamisen asianomaisille työntekijöille 1. 
lokakuuta 2009. 

Tästä päivämäärästä alkaa sen vuoksi tukikelpoisuusaika, joka koskee kaikkea 
EGR:stä mahdollisesti myönnettävää apua.  
 

(i) Menettelyt työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi 

21. Liettuan viranomaiset vahvistivat, että toimenpidepaketti on suunniteltu täydessä 
yhteisymmärryksessä työmarkkinaosapuolten kanssa ja että työmarkkinaosapuolet 
kannattivat kaikkia pakettiin sisällytettyjä toimenpiteitä. 

22. Liettuan viranomaiset vahvistivat, että kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä 
säädettyjä joukkoirtisanomisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu. 
 

(j) Tiedot toimista, jotka ovat pakollisia kansallisen lainsäädännön tai 
työehtosopimusten nojalla 

23. Hakemuksessa esitettiin seuraavat tiedot osoituksena asetuksen (EY) N:o 1927/2006 
6 artiklassa säädettyjen perusteiden täyttymisestä: 

• Liettuan viranomaiset vahvistivat, ettei EGR:stä saatavalla rahoitustuella korvata 
toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten vastuualaan kansallisen lainsäädännön tai 
työehtosopimusten nojalla. 

• Liettuan viranomaiset osoittivat, että suunnitelluilla toimilla tuetaan yksittäisiä 
työntekijöitä eikä niitä käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen. 
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• Liettuan viranomaiset vahvistivat, ettei edellä 16–18 kohdassa tarkoitetuille 
tukikelpoisille toimille saada avustusta muista EU:n rahoitusvälineistä. 
 

24. (k) Hallinnointi- ja valvontajärjestelmät  

Liettua ehdottaa, että rahoitusosuuksia hallinnoivat ja valvovat pääasiassa samat 
viranomaiset ja elimet, joiden vastuulla on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja 
erityisesti Equal-yhteisöaloitteen rahoituksen toteutus ja valvonta Liettuassa. 
Sosiaaliturva- ja työministeriö on nimetty hallinnointiviranomaiseksi, ja ministeriön 
alainen Liettuan työvoimatoimisto on EGR:n välittäjänä toimiva elin.  
 

(l) Päätelmä 

25. Edellä esitetyistä syistä ehdotetaan hyväksyttäväksi Liettuan toimittama hakemus 
EGF/2009/018 LT/Vaatteiden valmistus, joka liittyy työpaikkojen vähentämiseen 
vaatteiden valmistuksen alalla, koska on esitetty näyttö siitä, että nämä työpaikkojen 
vähentämiset ovat suoraa seurausta maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä ja 
että ne ovat johtaneet vakavaan talouden häiriötilaan, joka vaikuttaa työllisyyteen ja 
talouteen. Koordinoitua tukikelpoisten yksilöllisten palvelujen pakettia on ehdotettu. 
Sen vuoksi ehdotetaan myönnettäväksi EGR-rahoitusta Liettuan hakemuksen 
johdosta. 

RAHOITUS 

• EGR:n vuotuiset kokonaismäärärahat ovat 500 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 
kahdeksan tapausta on hyväksytty rahoitettavaksi vuonna 2009, ja kolmen muun tapauksen 
rahoittamista on ehdotettu budjettivallan käyttäjälle; nämä ovat määrältään yhteensä 
53 039 047 euroa.  

• Asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklan 6 kohdan mukaan kunkin vuoden syyskuun 1. 
päivänä vähintään 125 miljoonaa euroa olisi oltava käytettävissä, jotta voidaan kattaa 
ilmenevät tarpeet vuoden loppuun saakka.  

• Maksusitoumukseksi jo hyväksyttyjen tai ehdotettujen määrien vähentämisen jälkeen on 
käytettävissä 446 960 953 euroa. Ehdotetaan otettavaksi käyttöön 523 481 euroa EGR:stä 
hakemusta EGF/2009/018 LT/Vaatteiden valmistus varten. 
 

KOMISSIOTA PYYDETÄÄN NÄIN OLLEN 

– vahvistamaan, että edellytykset EGR:n rahoitustuen myöntämiseksi Liettuan toimittaman 
hakemuksen EGF/2009/018 LT/Vaatteiden valmistus johdosta täyttyvät; 

– esittämään budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen 523 481 euron määrärahojen 
hyväksymisestä, kuten edellä 18 kohdassa täsmennetään, sekä pyynnön tämän määrän 
siirtämisestä maksusitoumusmäärärahoina budjettikohtaan 04.0501 (Euroopan 
globalisaatiorahasto) asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti; 
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– hyväksymään vastaavan määrän siirtämisen maksumäärärahoina budjettikohdasta 04.0217 
(Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Lähentyminen) budjettikohtaan 04.0501 (Euroopan 
globalisaatiorahasto). 




